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Lundaförslag - Avstå från utbyggnad av motorväg
E22
Sammanfattning
Lundaförslaget förespråkar att ett uppdaterat underlag tas fram, där
lämpligheten med en utbyggnad av väg E22 bedöms med hänsyn till
ny kunskap om klimatförändringarna, nya klimatavtal och en
modern syn på trafik och stadsplanering. Vidare framförs det att
kommunens begränsade medel inte bör läggas på projekt som
försvårar klimatarbetet utan som underlättar det.
Kommunkontoret konstaterar att planeringen av utbyggnaden av
väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra har
genomgått en gedigen samrådsprocess. I den processen har både
vägplan och detaljplan prövats. Tack vare bra synpunkter har det
gjorts ändringar som resulterat i bättre handlingar. Inte minst genom
att en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen togs fram som en
konsekvens av synpunkter som framfördes i samrådet.
Kommunkontoret kan inte se att Lundaförslaget innehåller
synpunkter som inte redan har behandlats på ett tillräckligt sätt i
den gängse processen.
Därmed föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå Lundaförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3 april 2019
Lundaförslag, Avstå från utbyggnad av motorväg E22, inskickat av
Lars Nerpin den 22 januari 2019

Barnets bästa
Denna skrivelse fokuserar på förslagsställarens begäran om
uppdaterat underlag, inte själva utbyggnaden. Därmed kan inte
barnperspektivet beskrivas. Barnkonsekvensbeskrivning återfinns i
tjänsteskrivelser till både aktuell vägplan och detaljplan.
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Ärendet
Lundaförslaget påtalar att planeringsunderlaget är föråldrat och
förespråkar att ett uppdaterat underlag tas fram, där lämpligheten
med en utbyggnad av väg E22 bedöms med hänsyn till ny kunskap
om klimatförändringarna, nya klimatavtal och en modern syn på
trafik och stadsplanering. Vidare framförs det att kommunens
begränsade medel inte bör läggas på projekt som försvårar
klimatarbetet utan som underlättar det.

Befintligt underlag
Den planerade ombyggnad av väg E22 genom Lund som åsyftas är



Möjliggörande av en ny avfart för norrgående och påfart för
södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt
Möjlighet till kapacitetsförstärkning (genom utbyggnad av ett
nytt körfält i vardera riktningen) mellan trafikplats
Gastelyckan och Lund Norra.

Utbyggnaden regleras i detaljplan som kommunen ansvarar för och
vägplan som Trafikverket ansvarar för.
Detaljplan för Östra Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats Ideon) i Lund, Lunds
kommun är planerad för godkännande vid kommunfullmäktiges
sammanträde 25 april 2019.
Vägplan för ombyggnad av väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och
Lund N genomgår fastställelseprövning inom Trafikverket under
våren 2019. Beslut om fastställelse väntas hösten 2019.
Båda dessa handlingar inkluderar omfattande underlag som bl.a.
berör trafikplanering, stadsplanering och konsekvenser för klimatet.

Samrådsprocessen
Både förslag till detaljplan och vägplan har varit föremål för samråd.
I de processerna har åsikter kunnat framföras och bemötas. På så
sätt har det redan funnits möjligheter att ifrågasätta underlagets
aktualitet. Kommunkontoret noterar att förslagsställaren dels som
privatperson, dels i egenskap av styrelsesuppleant i
Samfällighetsföreningen Spexaren, framfört synpunkter som har
bemötts av Lunds kommun på ett utförligt sätt.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret konstaterar att planeringen av utbyggnaden av
väg E22 mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra har
genomgått en gedigen samrådsprocess. I den processen har både
vägplan och detaljplan prövats. Tack vare bra synpunkter från
närboende, liksom andra intressenter, har det gjorts ändringar som
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resulterat i bättre handlingar. Inte minst genom att en
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen togs fram som en
konsekvens av synpunkter som framfördes i samrådet.
Kommunkontoret kan inte se att Lundaförslaget innehåller
synpunkter som inte redan har behandlats på ett tillräckligt sätt i
den gängse processen.
Därmed föreslås kommunstyrelsen att avslå Lundaförslaget.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
besluta
Att avslå Lundaförslaget
att

avslå Lundaförslaget

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Lars Nerpin

Carin Hillåker
Biträdande kommundirektör

